
N° 3     13 februari 20156 Belgische Transportbond

Geen nazi naam voor Allseas schip! 
Positieve wending in een wansmakelijk dossier

Besparingen bij De Lijn: ontslagen voorkomen!

Via de International  Transport Workers’ Fede-
ration – Londen  (ITF), waar ook de Belgische
Transportbond bij aangesloten is, vernemen
wij dat de Zwitserse rederij, Allseas Group,
een veroordeelde  Nazi  crimineel hulde
betuigt door naamgeving aan één van haar
schepen. 

Het schip in kwestie, de “Pieter Schelte”,
vaart onder de goedkope vlag van Panama
en voor rekening van -en dus onder contract
bij- SHELL.  De naam werd gegeven om de
vader van de eigenaar van de Allseas Group te
eren. En dat was een Nazi Waffen – SS offi-
cier.

Dat de vaarroute van het schip in Groot Brit-
tannië en het continent is, maakt het alleen

maar erger.  BTB steunt dan ook  Paddy Crum-
lin, ITF voorzitter die stelt dat: “dit schip van
de schande moet verboden worden te varen in
de wateren van Groot Brittannië en Europa en
bij uitbreiding in de wereld.  Een naamswijzi-
ging dringt zich op! “

Dezelfde rederij Allseas heeft trouwens een
slechte reputatie met betrekking tot het ver-
lagen van veiligheidsmaatregelen aan boord
van zeeschepen en de lonen van zeevaren-
den. Het is ook deze groep die de Australi-
sche autoriteiten heeft aangezet de visaver-
plichtingen te verstrengen voor arbeiders in
hun offshore industrie.   

Samen met ITF beschouwen wij dit ondenk-
baar feit als een grove belediging  en nemen

ons voor deze wraakroepende situatie te
bestrijden samen met de aangesloten lokale
vakbonden in Groot-Brittannië en Europa. We
roepen de multinational SHELL op om te wei-
geren hun producten met een dergelijke
reder en  schip te vervoeren.

Op de valreep, bij het ter perse gaan
van deze editie, vernemen wij dat
onder aanhoudende druk van ITF en
ook de Belgische Transportbond de
firma Allseas het wijze en enig juiste
besluit heeft genomen om de naam van
het grootste schip ter wereld niet te
bezoedelen met de naam van een crimi-
nele Waffen-SS’r  uit de tweede wereld-
oorlog.  Het schip zal een andere naam
dragen!

Federale militantenraad wegvervoer en logistiek
Zaterdag 31 januari kwamen militan-
ten uit heel het land afgezakt naar de
Femira (Federale militantenraad weg-
vervoer en logistiek) die plaatsvond in
Mechelen. De talrijk aanwezige mili-
tanten werden door federaal secreta-
ris Frank Moreels bedankt voor hun
inzet tijdens alle provinciale en natio-
nale acties van de voorbije maanden.  

ZEVENTIG JAAR SOCIALE
ZEKERHEID
In december 1944 werd de basis
gelegd van de Sociale Zekerheid zoals
we die nu kennen. Het is niet omdat
ze ‘70’ geworden is, dat de sociale
zekerheid oud en afgeleefd zou zijn.
Die sociale zekerheid blijft één van de
hoekstenen van onze samenleving!
Jef Maes, federaal secretaris van het
ABVV, gaf een uitvoerige toelichting
bij de totstandkoming én ook het
belang van de sociale zekerheid.  Jef
Maes: “Als je ziet wat een operatie
kost in de Verenigde Staten, val je van
je stoel! Vele mensen hebben daar
geen enkele vorm van verzekering, en
stellen iedere gezondheidszorg uit
omdat ze die niet kunnen betalen.
Gelukkig hebben wij wel onze sociale
zekerheid, zelfs al foeteren wij wel
eens dat het nog beter zou kunnen.”
Jef herinnerde er ook aan dat we zon-
der blozen mogen spreken over “onze
sociale zekerheid”.  De eerste mutuali-
teiten en werkloosheidskassen wer-
den immers door de arbeiders zelf
opgericht. Het was onder impuls van
de socialistische voorman Achiel Van
Acker dat het systeem werd uitge-
bouwd tot wat het vandaag is!  

STAND VAN ZAKEN IN DE
SECTOREN
Daarna gaf John Reynaert, adjunct van
de federaal secretaris, een stand van
zaken voor  alle subsectoren van weg-
vervoer en logistiek. Hij had ruime
aandacht voor de verplichte opleiding
voor vakbekwaamheid van chauffeurs
(code 95). Chauffeurs hebben recht

op die opleiding, en moeten dat recht
ook opeisen bij hun werkgever. Hij
deed ook een oproep om meer jonge-
ren in de syndicale werking te betrek-
ken. “De 11.000 jongeren van minder
dan 35 jaar die lid zijn van de vakgroep
wegvervoer en logistiek moeten hun
plaats krijgen in onze vakbond, zij zijn
onze wissel op de toekomst!”

HEET VAN DE NAALD: 
DE ONDERHANDELINGEN
VAN DE GROEP VAN 10
Daags voor de Femira werd binnen de
Groep van 10 onderhandeld over een
interprofessioneel akkoord. Dankzij onze
acties in het najaar van 2014 dwongen we
de werkgevers om opnieuw aan de onder-
handelingstafel te gaan zitten!  

Na maandenlange druk van BTB is de
cao betreffende de ‘pool’ voor bus-
vervoer voor rekening van de VVM
(De Lijn) verlengd.  Dit dossier werd
opnieuw geagendeerd naar aanlei-
ding van de geplande besparingen
bij het openbaar vervoer door N-VA
minister Weyts. De besparingen bij
De Lijn dreigen immers ook bij de
exploitanten tot banenverlies te lei-
den.

In de cao staan duidelijke afspraken
over wat er gedaan moet worden bij
minder werk door afschaffing van
bepaalde lijnen bij de pachters. Deze
afspraken moeten er voor zorgen dat
alle maatregelen genomen worden
om naakte ontslagen te voorkomen.
De afgesloten cao voorziet in ver-
schillende oplossingen: SWT (voor-
heen brugpensioen), herverdeling
van uren, benutten van uitstaande
overuren, vrijwillige invoering van
tijdskrediet of deeltijds werk…. 

Wie uiteindelijk toch zijn baan dreigt
te verliezen komt terecht in een
‘pool’.  
De werkgevers en De Lijn verbinden
zich er toe om deze chauffeurs bij
voorrang opnieuw aan te werven.
Bovendien voorziet de cao in een stel-

sel van tijdelijke werkloosheid met
aanvullende uitkering (gedurende 6
maanden, minimum 8 euro per dag).
De cao die loopt van 1.02.2015 tot
1.02.2017 is een belangrijke bescher-
ming voor de werknemers bij de
pachters.

Paddy Crumlin – Voorzitter ITF

Frank Moreels: “Met resultaat. Er werden
stappen vooruit gezet, zeker voor de wel-
vaartsvastheid van de sociale uitkeringen
en de pensioenen, waar onze onderhan-
delaars flink wat ABVV-bezorgdheden
doordrukten.  Ook inzake tijdskrediet
voor landingsbanen en het brugpensioen
(nu SWT : stelsel voor werkloosheidsuit-
kering met bedrijfstoelage) konden we

flink wat scherpe kanten van de rege-
ringsplannen afvijlen. Er werd ook onder-
handelingsruimte afgedwongen om in de
sectoren de lonen wat te  verhogen, zij
het dat die marge beperkt is. Maar de
werkgevers hielden voet bij stuk … de
indexsprong moest én zou er komen. Het
ABVV kon hiermee uiteraard niet akkoord
gaan. 

We weten op basis van het rapport van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven dat
die indexsprong immers helemaal niet
nodig is om de zogenaamde loonhandi-
cap weg te werken.”  
BTB raadpleegt ondertussen zijn militan-
ten. Zij zullen immers beslissen bij BTB.
Want zij stonden op de bres tijdens de
actie!

Massale opkomst voor de Femira in Mechelen

Frank Moreels spreekt militanten toe
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